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Verhalen over de liefde van God
Bijbelteksten, met teksten en afbeeldingen
van Luus Verheijen

Verhaal 17
Covid-19

Het leven op zijn kop
Het Covid-19 virus maakt heel ons leven anders. Sinds
gisteren mogen we niet naar buiten! Behalve voor boodschappen en een frisse neus. Dat moet je dan wel alleen doen.
Je mag maximaal 3 mensen op bezoek en die moeten dan wel
1,5 meter uit elkaar zitten. Beter is geen bezoek. Ik doe geen
bezoek. Ik ben nog kwetsbaar door de kanker van vorig jaar.
Met mij is het goed, ik heb gewoon mijn rust, blijdschap en
vrede met God.
In het appartementengebouw
Bij ons zijn 34 appartementen. In de hal komen veel mensen
binnen. Verpleegkundigen, dokters, hulpen in de huishouding,
maaltijdbezorgers, mensen die allerlei internetaankopen
bezorgen, boodschappendiensten en taxichauffeurs en nog
veel meer… Het zou toch zomaar kunnen dat een van die
mensen het virus met zich mee naar binnendraagt.
Daarom gaan we in de algemene ruimte poetsen met desinfectans. Er is hier iemand, die de gaten houdt of iedereen
nog gezond is. En er heeft nog niemand het Covid-19 virus.
Dat willen we graag zo houden.
Bijna alle bewoners zitten in isolatie. Dat wel. We zijn grotendeels binnen en bezoeken elkaar niet. En krijgen ook weinig
bezoek. Behalve dan voor noodzakelijke dingen.
Ik had gister een nieuwe huishoudelijke hulp uit Syrië.
Zij vertelde dat haar man als bootvluchteling naar Europa
was gekomen en dat zij (na 2 jaar) ook mocht komen.
Met hen vergeleken hebben wij het hier in huis nog steeds
heel goed, vind ik.
Ik houd hier in huis wel contact met een paar mensen.
Telefonisch en via de WhatsApp. Of gewoon op de gang met
de juiste afstand. Soms staat er ook iemand voor mijn raam om
even een praatje te maken. Hier zijn de meeste mensen in wat
men tegenwoordig de kwetsbare groep noemt. Dat is tussen 65
en 95 jaar. En als iedereen een paar mensen in de gaten houdt
is niemand eenzaam. Tenminste, als men wel open staat voor
contact op afstand.
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De teksten en de tekening
Dit verhaal is een beschrijving van hoe mijn leven nu is, met
daarin het verhaal van Co, de kleine draak. De beschrijving
geeft weer, tegen welke achtergrond het verhaal van Co is
ontstaan.
Tekst
De tekst van de beschrijving van mijn leven heeft altijd een
blauwe kop.
Het verhaal van Co heeft rode koppen en kan aan kinderen
worden voorgelezen.
Tekening
De draak, dat is Lucifer, satan, de slang van weleer, de duivel,
degene die de hele wereld misleidt. Die ziekte brengt en die
zelf verborgen wil blijven.
In de tekening zie je een kleine draak. Hij heet Covid, maar
iedereen noemt hem Co.
Je ziet er ook een kruis en een schild. Een kruis in mijn
tekeningen betekent vaak Jezus, of iemand die hem navolgt.
Matteüs 16:24
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil
komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen
en mij volgen.’
Hier is het kruis een gewone gelovige. Hij heet mijnheer Kruis.
Efeziërs 6:16
… en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle
brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.
Mijnheer Kruis heeft zijn schild bij zich.
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Hoofdstuk 1
Co en mijnheer Kruis
Co had de opdracht van de grote baas om veel angst te zaaien.
Maar bij sommige mensen lukt dat helemaal niet. Hoe kan dat
nou, denkt Co, ik ben toch veel groter!
Ziekblazen is soms wel gelukt, maar dat van die angst…
En hij had nog wel een speciale opdracht gekregen van de
grote baas. Hij moest die mensen met die schilden aanpakken.
Dat leek hem niet moeilijk, ze kijken vaak niet eens. Vooral die
oude zijn echt makkelijk dacht hij.
“Je moet wel zorgen dat ze eerst het schild laten vallen,” had de
grote baas gezegd. Anders komt de angst niet door. “Maak ze
maar lekker in de war hoor!”
Mijnheer Kruis, de gelovige die beneden de draak staat,
ziet Co helemaal niet. Hij houdt een vuur tegen, met zijn schild.
Co is snel van de heuvel afgegleden. En stiekem blaast hij
mijnheer Kruis ziek. Oooo. Daar wordt Co helemaal niet blij
van. Hij gaat maar gauw weg.
Desinfectans
We willen in de hal de onderdelen, die door mensen worden
aangeraakt, dagelijks reinigen zodat het virus minder kans heeft
het gebouw binnen te komen. Dat is belangrijk.
Dus gisteren wilde ik wat desinfectans kopen. Doekjes of
spuitflessen. Ik ging eerst maar eens op internet kijken, maar
wat een beetje betaalbaar was, was allemaal uitverkocht. Dan
maar even naar de winkels in de buurt. Ik was bij AH, Dirk, Etos
en Kruidvat en ben ook nog naar Jumbo, DA en de Apotheek
gefietst. Overal was alles uitverkocht.
Dan thuis nog maar weer eens op internet kijken. Ik zag daar,
dat enkele Blokker winkels nog beperkte voorraad hadden.
Dus even gebeld, want dat was wel drie kwartier fietsen. Ja ze
hadden nog twee spuitflessen. Die werden voor me klaargezet
en daar ging ik dus weer op pad. Het was inmiddels wel heerlijk
fietsweer dus daar genoot ik wel van. Uiteindelijk had ik mijn
boodschapje in huis. Toen ik dit de buurvrouw vertelde zei ze:
”Wat een wereldreis zeg, voor een paar spuitflessen!
Jij hebt je dus niet verveeld!”
Hoofdstuk 2
Mevrouw Des-Infect-Ans
Nou, ik maak een boel mee, vindt Co. Interessante baan wel!
Ik wilde laatst een dame ziekblazen. Ze was in de hal van een
groot gebouw. Die geur daar, ik moest er zo van huilen…
Pfff, ik moest echt even naar buiten. Dus het gevecht ging even
niet door…
Ze heet Des-Infect-Ans, dat heb ik nog wel gehoord, denkt Co.
Ze was de brievenbussen aan het poetsen. Dat deed ze
speciaal voor Covid-19 zei ze nog tegen iemand. Ze was ervoor
ook nog op reis geweest! Voor mij?
Hè, dan moet ik daar nog een keer heen, want mijnheer Kruis
woont daar ook geloof ik… Ik moet van de grote baas nog
angst bij hem zaaien.
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En anders kan ik misschien die vrouw toch nog ziekblazen.
Ik hoorde dat ze pas ziek geweest is, dus dat gaat vast
gemakkelijk. Ik weet eigenlijk niet of ze ook een schild heeft,
net als mijnheer Kruis.
Ik ga eerst maar even een frisse neus halen. Een rondje om het
gebouw. Misschien zie ik mijnheer Kruis dan nog wel.
Co komt langs een heleboel ramen. Het is overal anders. Maar
bij eentje ziet hij een kruis staan. Zou daar mijnheer Kruis
wonen? O, daar is ook mevrouw Des-Infect-Ans! Ik denk dat ik
daar morgenochtend maar eens langs ga. De grote baas heeft
gezegd, dat het moment dat ze wakker worden, het beste
moment is om angst te zaaien.
Deze tekening gaat over een
dieptepunt van mijzelf.
Het lied Ocean past daar
goed bij…

https://youtu.be/OAl559WHMVM

Angst of vertrouwen
Veel mensen hebben sinds Covid-19 last van angst. Dat is
natuurlijk heel begrijpelijk. Als het hele systeem van je leven in
de war raakt, dan voel je je minder veilig. En als je dan niet in
de veilige beschutting van God leeft…
Veel mensen zijn gewend van alles buitenshuis te doen.
Sporten, uitgaan… Maar dat kan nu niet.
Of ze zijn gewend veel samen te zijn met hun kinderen en
kleinkinderen. En die missen ze nu heel erg.
Heel moeilijk lijkt me als mensen thuis zitten te werken en dat
die mensen hun kinderen thuis hebben, omdat de scholen dicht
zijn en dat ze dan ook nog de kinderen moeten begeleiden bij
het schoolwerk. Dat is toch teveel tegelijk…
Vreselijk ook, als oude mensen, die niet lang meer te leven
hebben, hun familie niet mogen zien. En dat je geen afscheid
kunt nemen van een belangrijk persoon in je leven is erg pijnlijk.
Maar God zegt:
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Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en
dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle
verstand te boven gaat uw hart en gedachten in Christus Jezus
bewaren. (Filippenzen 4, 6-7)
Er zijn ook goede dingen. Gezinnen zijn meer samen en
daar kan veel goeds uit voortkomen.
En als we in de natuurlijke wereld niet bij elkaar kunnen zijn,
kunnen we wel op geestelijk vlak dichter bij elkaar komen.
Er zijn ook veel mogelijkheden via sociale media.
Covid 19 en de Christenen
• Als het goed is gaan we gewoon door met ons werk
voor de Heer, toch? Misschien wel op een andere
manier, maar Zijn Koninkrijk is binnenin ons.
• En we kunnen dichter bij God komen, doordat we op
onszelf worden teruggeworpen. In plaats van angst
komt er dan vertrouwen.
• Er is extra tijd voor inkeer, stilte. Stil bij hem zijn, is
van groot belang. Dat vindt God vast een prettig bijverschijnsel van Covid-19.
• En er is eindelijk meer waardering voor mensen in
dienende beroepen, daar zal God vast blij mee zijn.
Hij vindt dienen immers zo belangrijk! Leuk dat zij
nu vaak de Grote Helden worden genoemd!
Hoofdstuk 3
De strijd van Co
Als Co vroeg in de morgen de kamer van het kruis binnenstapt,
door het raam heen, gaat hij even bij het kruis kijken. Daar
hangt een mijnheer aan, wat raar… Zou dit dan de kamer van
mijnheer kruis zijn?
Toch straks eens vragen aan mevrouw Des-Infect Ans.
Voorzichtig stapt hij dwars door de deur heen. Hij ziet haar
schild naast het bed staan. Ahhhhhhh, roept hij en begint
meteen met ziekblazen. Maar mevrouw Des-Infect-Ans schiet
overeind en zegt heel hard en streng: “In Naam van Jezus, Ga
wèg en neem je ziekte mee!” En ze is nu heel groot en sterk!
En dan staat Co weer buiten! Maar hij wil nog zoveel vragen!
Dus Co klopt voorzichtig op het raam. “Mag ik even binnenkomen,” zegt Co. “Ik heb zoveel vragen…”
“Dat is goed, maar als je gaat ziekblazen dan zet Jezus je
meteen weer buiten hoor! Wat wou je vragen?” zegt mevrouw
Des-Infect-Ans.
Verlegen vraagt Co: “Woont mijnheer Kruis hiernaast?” “Nee
hoor, waarom denk je dat?” “Nou, daar staat een kruis met een
mijnheer eraan en er hangt er een zonder mijnheer,” zegt Co.
“Ja dat klopt, maar dat is mijn kamer. Die kruizen zijn van mij.
Die met die mijnheer eraan is van vroeger; van mijn vader en
moeder. Dat is Jezus, die is aan het kruis gestorven voor ons.
Maar hij is ook weer opgestaan en hij leeft. Daarom heb ik ook
een leeg kruis.”
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“Die Jezus van dat kruis, heeft die mij daarstraks buiten gezet?”
“Ja dat klopt Co.” “En die Jezus is dat jouw baas?” “Ja dat heb
je goed.”
“Kan ik misschien ook bij hem komen werken?” “Misschien wel,”
zegt mevrouw Des-Infect-Ans.
“Ik vind ziekblazen niet meer zo leuk eigenlijk… Zou Jezus me
niet wegsturen omdat ik er als een draak uit zie?” “Nee hoor
Jezus kijkt niet naar de buitenkant. Hij kijkt naar je hart.
En je hebt een heel lief hart hoor!”
Hoofdstuk 4
Levend Water
Mevrouw Des-infect-Ans zegt: “Als je straks naar buiten gaat,
dan zie je een mevrouw met vleugels. Dan moet je vragen:
‘Hebt u levend water?’ En als ze dan ‘Ja’ zegt dan kan zij je
helpen. Zij is een engel.”
“Mag ik dat dan ook, dat water, ik heb best wel dorst!” “Daar
moet je maar eens rustig met haar over praten. Goed?” “En
mag ik nog eens terugkomen?” “Als je ander werk neemt wel.”
“Bijvoorbeeld bij die baas van jou?”
“Ja als je daar gaat werken mag je altijd aankloppen, want dan
worden we broer en zus!”
“Echt wáááár??? Nou tot ziens dan hoor,” zegt Co.

Toen Co de muur uit kwam bij mevrouw Des-Infect-Ans
zag hij meteen de vrouw met de vleugels staan. En ze
had ook levend water zei ze. Maar dat kreeg hij nog niet.

6

De engel zei dat hij eerst naar mijnheer Kruis moest gaan!
Daarna zal hij les krijgen van haar, over hoe hij dat levende
water kan krijgen. “Maar ik kan mijnheer Kruis niet vinden”,
zegt Co.
“Ja Co, dat komt doordat hij in isolatie ligt in het ziekenhuis,
want hij is heel erg ziek van jouw ziekblazen.”
“Ooooo, wat erg, huilt Co. De baas had gezegd, ‘ze moeten dan
een beetje hoesten, dat is heel grappig…’ Waar is dat
ziekenhuis?”
“Kom maar, dan gaan we er meteen heen.” Ze brengt hem tot
het ziekenhuis. “Ga maar naar binnen. Dan zie je links een
groot bord met alle afdelingen en daar staat dan een routenummer bij. Dan moet je kijken bij Intensive Care. En dan ga je
dat nummer volgen. Kan je dat wel denk je?”
“Ja hoor, bij ons gaat veel met nummers en ik ben al 15 jaar!
Mag ik daar wel in dan, bij Intensive Care?”
“Ga maar gewoon naar binnen, en dan zie je daar wel een
mijnheer, die aan het schoonmaken is. Dat is ook een engel
hoor. Die weet al dat je komt. Die brengt je dan wel bij het
raam van mijnheer Kruis. En dan mag je door het raam heen
met hem praten.”
“Ik vind het eng. En zeggen ze dan niet “Ga weg in Naam van
Jezus?” “Nee hoor, de meeste mensen zien je niet. Dus kun
je stilletjes naar mijnheer Kruis gaan.”
Hoofdstuk 5
De volgende morgen
Co klopt weer bij mevrouw Des-Infect-Ans en mag gelukkig
binnenkomen. “Ik ben bij mijnheer Kruis geweest en hij lag aan
allemaal se-se-se-slangen en be-bui-buizen en TV’s met
bergen er op, en die gingen heen en weer! Hij is heel ze-ze-zieziek. Zo zie-zielig… Hij zag mij wel. Ik heb gezegd dat ik het
gedaan heb, het ziekblazen. Hij zegt dat hij het heeft ver-vergeven. Hij vraagt of ik voor hem zal bidden. Ik heb gezegd. ja,
maar dat kan ik nog niet. De vleugelvrouw heeft gezegd dat u
me dat zal leren.”
Dat is goed Co, ga eerst maar even lekker zitten. “Wil je een
kopje thee?” Ze gaat even theezetten.
Kijk nou, ze heeft een ander hoofd op de kast staan! Met lang
haar. Mevrouw Des-Infect-Ans zegt: “Ik keek laatst in de spiegel
en toen dacht ik: Dit hoofd past niet meer bij de rest!”.
Dus toen heeft ze het afgezet. Ze doet het niet meer op zegt ze.
Ja misschien een keer voor de grap of zo…
“Mijn grote baas heeft zeven hoofden,” zegt Co. “Ben jij ook een
baas?”
“Nee hoor”, zegt ze. “Heb je hem wel eens gezien?”
“Ja een paar keer. De laatste keer was toen ik de opdracht van
nu gekregen heb. Van het ziekblazen en de angst.”
“Vind je hem aardig?”
“Ja hij doet wel aardig, maar ik vind hem een beetje eng…”
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“Mag ik u mevrouw Des noemen nu? Ik vind uw naam zo
lastig.” “Ja dat is goed hoor Co.”
“Ik heet eigenlijk Covid-19 maar ik vind Co leuker,” zegt Co.
Dat vindt mevrouw Des ook. “Heb je dan 18 broers en zussen?”
vraagt mevrouw Des.
“Nee, dat zijn andere Covid families. Die ken ik niet. Maar ik
heb wel veel broers en zussen en we heten allemaal Covid-19.
Wij vinden dat niet leuk, daarom noem ik mij stiekem Co. Mijn
zusje heet Covi. Maar ik ken de anderen niet. Dat vindt de grote
baas niet nodig. Hij wil niet dat we bij elkaar zijn. We moeten
isolatie begrijpen zegt hij…”
Hoofdstuk 6
Gaat ie dood?
“(Snif) Ik denk dat ie do-do-doodgaat, mijnheer Kruis.”
“Ja dat zou kunnen Co, hij is heel ziek hè. We kunnen Jezus
vragen of hij mijnheer Kruis beter wil maken. Misschien doet ie
dat dan. Maar weet je, mijnheer Kruis is héééél oud. Misschien
voelt hij nu wel, dat het zijn tijd is om dood te gaan. En vindt hij
dat niet meer zo erg.”
“Niet zo èèèèrg!!!???” “Nee want als hij doodgaat, dan gaat hij
met Jezus naar de Hemel.” “Wat is dàt dan?” “De hemel is een
plaats waar alles goed is. Niemand is er ziek of boos.”
“O èèèècht? Kan ik daar dan even gaan kijken?”
“Nee, je mag daar pas heen als Jezus het goed vindt. Jij bent
vast nog niet klaar toch?”
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“O, ja, ik moet nog bidden voor mijnheer Kruis! Hoe moet dat?
Moeten we nou vragen of hij beter wordt of niet?”
“Ik weet het niet Co. Maar Jezus weet het beste wat goed voor
mijnheer Kruis is. Weet je wat, we vragen: Jezus wilt u zorgen
dat het goed is met mijnheer Kruis? Wat u het beste vindt, dat
vragen wij voor mijnheer Kruis.”
“Wa-wa-wat u het beste vindt, dat vragen wij vo-vo-voor
mijnheer Kruis, Jezus! O en Jezus mag ik later ook naar de
Hemel?” “Goed gezegd Co, heel goed. Je mag Jezus alles
zeggen, alles vragen. En dàt noemen ze bidden!” zegt mevrouw
Des. “Oooooo,” zegt Co.
“Wil je nog meer leren over bidden?” Dat wil Co wel.
“Dan mag je de volgende keer mijn Oorlog Kamer zien.”
“Hebt u een Oorlog Kamer? Daar hoort dat schild ook bij
zeker. Ik weet wel wat van oorlog hoor!”
Ik zal toch maar een andere baas nemen, denkt Co. Ik zal
het morgen eens aan mevrouw Des vragen. Ze is toch niet
zo eng geloof ik. En dan vraag ik haar ook vergeving van
dat ik haar ziek wilde blazen… Want dat zit me wel dwars.
Ze is best lief…
Bidden
De laatste tijd heeft God me meer over bidden geleerd.
18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u
bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
(Efeziërs 6:18)
Heiligen, daar worden alle gelovigen mee bedoeld, die door
schuld te belijden van Jezus vergeving hebben ontvangen en
een nieuw, schoon begin hebben gemaakt.
Belangrijk bij het bidden is, dat je het doet met regelmaat en
toewijding. Vraag leiding bij de Heilige Geest vóór het bidden!
Bidden moet zijn:
Intens.
Volhardend tot het doel bereikt is.
Doelgericht.
Vrijmoedig.
Heel precies. (volgens Chip Ingram)
Oorlog Kamer
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn
macht.11Trek de wapenrusting van God aan om stand te
kunnen houden tegen de listen van de duivel.
12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse
vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen. (Efeziërs 6:10-12)
§ Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Er is een
gevecht in de geestelijke wereld gaande.
§ Bestrijd de echte vijand! De duivel wil liegen, bedriegen
en mensen van God af brengen. Hij komt je vreugde
stelen, doodt je geloof als hij de kans krijgt en wil je
relaties verwoesten.
§ Er is ons aangeraden ons geloof als schild te gebruiken
om stand te houden. En we kunnen nog veel meer doen.
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De film War Room heeft bij mij veel indruk gemaakt.
Een goed voorbeeld hoe we ons gebedsleven kunnen
vormgeven. Ik heb er zelf veel aan.
De volgende dingen vind ik belangrijk:
Je hebt een ruimte nodig waar je niet wordt afgeleid. God wil
dat we in onszelf keren en ons richten op hem. Met ons hart
en onze geest. En hij wil dat we bidden in het verborgene.
Daar zal hij ons voor belonen.
§ In elke strijd heb je een strategie nodig en hulpmiddelen
om de vijand te verslaan.
§ Wat wil je verbeteren in je leven? Wat is jouw strijd?
§ Kijk naar alle gebieden van het leven.
§ En leer hoe je met de juiste wapens strijdt.
§ Vecht tegen de boze door te bidden.
§ Het kan nodig zijn de echte vijand uit je huis te zetten
met Gods Woord.
Wat voorbeelden van bidden uit War Room:
§
§
§
§
§
§

Wees dankbaar voor je zegeningen,
maar richt ook je noden en verzoeken tot God.
Als je iets moet bekennen, doe het en vraag vergeving.
Geloof dat hij van je houdt en dat hij voor je zal zorgen.
Bid voor iedereen waar de Heer je aan laat denken.
Overhaast het niet en luister dan naar hem.

Hoofdstuk 7
De Oorlog Kamer van mevrouw Des
Mevrouw Des doet de gordijntjes van een kast open en daar zit
een bed in! “Als ik het bed naar beneden doe, gaat de oorlog
Kamer open,” zegt mevrouw Des. Nou dan zie je natuurlijk een
bed, maar daar achter, op de muur zitten allemaal briefjes!
“Kan je ze lezen Co?” vraagt mevrouw Des.
“Ja hoor, het zijn drie delen. Leren, Het Plan en De Wereld.”
“Heeft iedereen dit op de muur?” “Nee hoor, iedereen doet
wat anders. Voor mij zijn drie dingen belangrijk.
§ Leren hoe ik een beter mens kan worden,
die meer op Jezus lijkt.
§ Het Plan voor mijn toekomst.
§ De Wereld, waar nare dingen zijn.
Dan bid ik of Jezus die weg doet.”
“Waarom is dit dan Oorlog Kamer?”
“Wij vechten met God tegen de kwade geesten en wij hebben
wapens! Kijk het staat op dat briefje.”
13Neem

daarom de wapens van God op om weerstand te
kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid
stand te kunnen houden.
(Efeziërs 6:13)
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14Houd

stand,
• met de waarheid als gordel om uw heupen,
• de gerechtigheid als harnas om uw borst,
• 15de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen
aan uw voeten,
• 16en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle
brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt
doven.
• 17Draag als helm de verlossing
• en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
(Efeziërs 6:14-17)

“Hebt u wel eens een gevecht gedaan?”
“Ja, ik had op een dag Jezus in mijn hart gevraagd, maar toen
moest ik ‘s avonds vechten tegen heel veel boze geesten.
Ik wist nog niet hoe dat moet, dus was ik heel erg bang. Toen
ben ik een lied gaan zingen, dat gaat over de grote kracht van
Jezus. Ik kende het niet eens goed, maar ik bleef heel lang
zingen van: ‘Mijn Redder, bergen moeten wijken, voor zijn
geweldige kracht.’ En toen is Jezus gekomen!
Alle enge geesten waren in één keer weg!
Door het zingen van liedjes over Jezus kun je dichter bij hem
komen. Dat is heel fijn. Dat noemen ze aanbidden. In de cirkel
van het licht van Jezus zullen we altijd veilig zijn.”

Wie op de Heer vertrouwt wordt beschermd (Spreuken 29:25)
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En toen ik hier net over nadacht zei God: UW GELOOF
HEEFT U GERED! Dat zegt Jezus in de Bijbel ook altijd als
iemand genezen of bevrijd is. De Bijbel is een boek over God.
Er staat veel over Jezus in. En omdat we een schild tegen
de boze nodig hebben, is geloof in Jezus en bidden zo
belangrijk. Ik bid ook, dat door Covid-19 veel mensen gaan
nadenken over hun leven en dat ze Jezus gaan zoeken.”
“Ach, dan heb ik toch nog iets goeds gedaan he!” zegt Co blij.
Hoofdstuk 8
Het gevecht van Co…
Mevrouw Des wordt wakker. Het is midden in de nacht. Er
wordt zachtjes op het raam geklopt… “Wie is daar?” “Ik b-b-ben
het, Co!” Ze gaat snel opendoen.
Wat ziet hij er naar uit! Hij heeft zeker gevochten. Hij heeft
allemaal scheuren in zijn vel en zijn rechtervleugel is stuk.
“Kom maar gauw binnen Co, ga maar lekker op de bank zitten,
dan maak ik een kopje thee.” zegt mevrouw Des.
Als ze terugkomt met de thee begint hij meteen te vertellen.
“Ik be-be-ben ontslagen! Ik heb ruzie gehad met de grote baas.
Hij was zo bo-bo-boos. Ik heb mijn werk helemaal fout gedaan
zei hij. En toen heeft hij mij geslagen en nog gebeten ook!
Zo hard!
En toen heb ik Jezus geroepen en hij kwam meteen!
Hij beschermde mij en heeft me hier voor de deur afgezet.
Toen ik omkeek, zag ik de grote baas heel klein worden in
de verte. ‘DIE ZIE JE NOOIT MEER TERUG!’ Zei Jezus!”
Wat heb jij veel meegemaakt Co, zegt mevrouw Des.
“Ja, ik heb nou ook geen huis meer!”
“O, dan mag je hier op de bank blijven slapen hoor! Heb je pijn
Co?” “Gaat wel, als ik stil lig doet het niet veel zeer… Alleen bij
de scheuren die openstaan. En de vleugel doet geen pijn als ik
niet vlieg.” zegt Co.
“Ik heb een zalf die is speciaal voor scheuren. Die heeft mij ook
goed geholpen. Zal ik die bij jou opsmeren?” Ja, graag, knikt
Co. “Hebt u ook wel eens een gevecht gehad?” “Ja, wel een
heel stel. Maar ik ben ook al best oud he. Eentje had ik al aan
je verteld. Weet je nog, die van het zingen!”
Als ze de zalf opsmeert gaan de scheuren meteen dicht. Maar
bij de vleugel lukt het niet zo goed… Als ze klaar is zegt ze:
“Ga maar lekker liggen, dan doe ik een dekentje over je heen.”
En ze pakt een hele grote blauwe deken van haar bed. “Dit is
een echte ziekenhuisdeken!” zegt ze trots. Gelukkig heeft
mevrouw Des een hele grote bank! Daar kunnen wel zes
mensen op. Die is groot genoeg voor Co. En ze legt de deken
over Co heen. De deken is een beetje te klein voor Co eigenlijk,
denkt mevrouw Des…
“O, dat is lief, dat heeft nog nooit iemand gedaan!” zegt Co
“Jij bent ook heel lief hoor; en we zijn nu broer en zus he.”
“Ja,” zegt Co, “dat heeft Jezus ook gezegd. En morgen komt
mevrouw engel me ophalen en dan mag ik met haar op
vakantie. Ik ben nog nooit op vakantie geweest!”
“Mevrouw engel zal morgen ook wel je vleugel kunnen
repareren. Ze heeft veel verstand van vleugels.
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Ga nu maar lekker slapen! Zal ik een liedje voor je zingen?”
Co lacht. Hij ligt tevreden op de bank en onder het zingen valt
hij in slaap.
Mevrouw Des zingt:
U bent hier, u bent bij ons
Iedere dag, ieder uur onder ons.
U bent hier, u bent bij ons,
kom maar en vertrouw op hem.
Leg je last maar neer
bij de God die leven geeft.

Geef je zorgen over aan hem.
Open nu je hart
voor het levend Woord van God.
Hij is bij ons…
Hij is hier, hij is bij ons,
kom maar en vertrouw op hem.

_______________________EINDE_____________________
Een goed hart krijgen: Boven jezelf uitstijgen

Bescherm je hart en bewaak je grenzen. Wat erin en uit gaat
bepaal je zelf. Laat het goede binnen in je hart en zet het
kwade buiten.
…schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is,
alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk
is, alles wat eervol is...
(Filippenzen 4, 8)
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